
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Давыда, 
Іосіфа, Макара, Якава.
К. Таццяны, Аркадзя.

Месяц
Поўня ў 14.33.
Месяц у сузор’і Рака.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.23 17.14 7.51

Вi цебск — 9.19 16.57 7.38

Ма гi лёў — 9.13 17.04 7.51

Го мель — 9.02 17.08 8.06

Гродна — 9.37 17.31 7.54

Брэст — 9.30 17.39 8.09

Жа но чае.
Ка лі шчы ра, шо пінг ку ды 

лепш, чым псі ха тэ ра пія. Ца-
на ад на, але ты за ста еш ся з 
су кен кай.

— Што азна чае вы раз 
«спаль ваць мас ты»?

— Ну, на прык лад, гэ та 
ка лі ты ад крыў бу тэль ку ў 
паў та ра літ ра пі ва, вы кі нуў 
ко рак...

Два пры яце лі:
— У ця бе жон ка пад час 

сек су кры чыць?
— На ад ва рот — 

па ста ян на кры-
чыць, а пад час 
сек су су па кой ва-
ец ца...

Ста тус у хлоп ца 
ў ад на клас ні ках: «Я 
не люб лю гу ляць у 
«тан чы кі».

1 міль ён ка мен-
та ры яў: «Ажа ні ся 
са мною! І са мной... 
І са мной!...»

Дзве ба буль кі 
на пры збе:

— Чу еш, Ся мё-
наў на, мой уну чак 
учо ра ней кіх «па-
кя мо наў» зла віў!

— Да бе гаў ся 
па дзеў ках жа! Я 
вось тут доб ра га 
ўра ча ве даю!

УСМІХНЕМСЯ

Фота Надзеі БУЖАН.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Укра ін скі кам па зі тар 
Аляк сей Ма ла хаў — 

не брат, не сват і на огул 
не сва як ні вод на му 

з тэ ле-Ма ла ха вых, але 
тым не менш пер са наж 
у ме ды яп рас то ры СНД 

доб ра вя до мы. Рэч у тым, 
што поп-хі ты ад Ма ла ха ва 

вель мі за па тра ба ва ныя 
ў вя до мых ра сій скіх 

ар тыс таў пер ша га 
эша ло на — Алы Пу га чо вай, 

Мі ка лая Бас ка ва, Дзі я ны 
Гурц кой. А для Фі лі па 

Кір ко ра ва аў тар на пі саў 
ка ля 50 пе сень, у тым лі ку 
прак тыч на ўсё шоу «Я»... 
Сло вам, за каз ваць пес ні 

ў Ма ла ха ва — мод на, 
прэ стыж на і, пэў на ж, 

ня тан на? Апош няе пы тан не 
«Звяз да» ад ра са ва ла 
ма ла дой бе ла рус кай 
спя вач цы Ан жа лі цы 

Пуш но вай, якая сё ле та 
па ча ла су пра цоў ніц тва 

з кам па зі та рам.

— Гро шы тут сыг ра лі да лё ка 
не пер шую ро лю, — за пэў ні вае 
ар тыст ка, — і на огул, як па ка за-
ла прак ты ка, у шоу-біз не се не ўсё 
так ад на знач на, як па да ец ца на пер шы 
по гляд. Заўж ды мож на да мо віц ца, ка лі 
вель мі да ча гось ці імк неш ся. Лі чу, са-
цы яль ныя сет кі ро бяць ней кі цуд: мы ні-
ко лі не ба чы лі ся аса біс та, але знай шлі 
кан такт, ней кія кроп кі су да кра нан ня — 
і Аляк сей на пі саў для мя не вы дат ную 
пес ню «Мой дзень па чы на ец ца на но-
ва»! І сё ле та як раз за гэ ту кам па зі цыю я 
атры ма ла прэ мію «Пес ня го да Бе ла ру сі» 
(вель мі даў но ма ры ла пра гэ ту ўзна га ро-
ду і шчас лі вая, што ў ма ім рэ пер ту а ры 
з'я ві ла ся вар тая яе пес ня).

А на па чат ку снеж ня, рас каз вае Ан-
жа лі ка, так са ма праз са цы яль ныя сет кі 
яе знай шлі ар га ні за та ры даб ра чын на га 
пра ек та «Май стры Да бры ні» і за пра сі лі 
на пе рад на ва год ні фес ты валь у Маск ву. 
«Мяр кую, што ад па доб ных пра па ноў, 
скі ра ва ных на да па мо гу дзе цям, ад маў-
ляц ца проста нель га, якой бы ве лі чы ні 

ты не быў, — сур' ёз на за ўва жае дзяў чы-
на, — та му па га дзі ла ся з за да валь нен-
нем і ні хві лін кі не шка да ва ла».

— І што да лей — ча каць но вых цу-
даў ад са цы яль ных се так аль бо пра-
бі вац ца «ў тэ ле ві зар», каб за ва я ваць 
свай го слу ха ча?

— Вель мі ма лы пра цэнт ар тыс таў, 
у тым лі ку на шых, бе ла рус кіх, сён ня 
ста но вяц ца па пу ляр ны мі без удзе лу ў 
між на род ных кон кур сах, шоу і тэ ле пра-
ек тах. Я гэ та доб ра ра зу мею і, ка лі ўсё 
скла дзец ца як след, на ле та па спра бую 
свае сі лы ў ра сій скім «Го ла се». А па куль 
што ра ду ю ся чар го ва му да сяг нен ню — 
вы ха ду ў фі нал на цы я наль на га ад бо ру 
«Еў ра ба чан не-2017», і, каб не рас пы ляц-
ца па дро бя зях, усе сі лы ад даю пад рых-
тоў цы да вы ра шаль на га кан цэр та. Пра 
што яшчэ ма рыць у 2017-м, ка лі 2016-ты 
і без та го быў для мя не вель мі ўда лым? 

(Смя ец ца.) Ну, хі ба пра тое, каб 
па тэ ле фа на ваў за меж ны прад зю-
сар з та кой ці ка вай пра па но вай, 
ад якой не маг чы ма ад мо віц ца... 
Ха ця, шчы ра ка жу чы, мне вель мі 
па шан ца ва ла: вы дат ны прад зю сар 
у мя не ўжо ёсць — гэ та мой баць ка, 
пра фе сій ны му зы кант, які з'яў ля-
ец ца ад на ча со ва і ма ім ды рэк та-
рам, і прад зю са рам, і аба рон цам 
ін та рэ саў, без да па мо гі яко га я не 
да сяг ну ла б знач най до лі та го, што 
ця пер маю.

— На свята да зва ляеце са бе 
твор чыя ка ні ку лы ці, як боль-
шасць ар тыс таў, за ня тыя «ёл-
ка мі»?

— Без умоў на, Но вы год — гэ та 
заўж ды свя та... і пра ца. Па мя таю, 
яшчэ ў 9-м кла се, па куль ад на клас-
ні кі ха дзі лі у кі но, ка та лі ся на лы-
жах, я пра ца ва ла на рэс пуб лі кан-
скім свя це «Га лоў ная ёл ка кра і ны» і 
вы кон ва ла там ад ну з га лоў ных ро-
ляў. Атры ма ла ся так, што зі мо вых 
ка ні кул у мя не на огул не бы ло — як 
усе ар тыс ты, я іг ра ла 3 спек так-
лі ў дзень, уклю ча ю чы 31 снеж ня, 
2 і 3 сту дзе ня. Але ні я кай крыў ды, 
маў ляў, усе дзе ці як дзе ці, а я на 
ра бо це, — та ко га не бы ло, бо я зай-
ма ла ся лю бі май спра вай і зна хо дзі-
ла ся ў та кой цу доў най ат мас фе ры, 

пра якую да гэ туль уз гад ваю з цеп лы нёй. 
Так што тра ды цыя пра ца ваць на ёл ках 
за ста ла ся — на прык лад, нядаўна я бы-
ла Сня гур кай для дзя цей спарт сме наў 
на свя це ў На цы я наль ным алім пій скім 
ка мі тэ це.

* * *
За ста ец ца на га даць, што за пля чы-

ма 19-га до вай спя вач кі Ан жа лі кі Пуш но-
вай — не толь кі 14 га доў за ня ткаў му зы-
кай, але так са ма ўдзел у гур тах «Ка кет кі» 
і «Ня сум ны ўзрост», фі на лы на цы я наль-
ных ад бо раў «Дзі ця чай Но вай хва лі» і 
«Дзі ця ча га Еў ра ба чан ня» і пер шы соль ны 
кан цэрт. «Ка неш не, гэ та толь кі пер шы 
крок — у бу ду чы ні я ма ру са браць «Мінск-
Арэ ну», — пры зна ец ца ар тыст ка.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. 
tselyashuk@zviazda.by
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МОЙ НАЙЛЕПШЫ 
ПРАДЗЮСАР — ТАТА

Ан жа лі ка Пуш но ва ве рыць у цуд са цы яль ных се так і ма рыць са браць «Мінск-Арэ ну»

12 СТУ ДЗЕ НЯ

1907 год — да та на ра джэн ня Сяр гея Паў ла ві ча Ка-
ра лё ва, са вец ка га ву чо на га і кан струк та ра ў га-

лі не ра кет най тэх ні кі і кас міч ных да сле да ван няў, за сна валь-
ні ка су час на га ра ке та бу да ван ня і прак тыч най кас ма на ўты кі, 
га лоў на га кан струк та ра пер шых ра кет на-кас міч ных сіс тэм. 
Ака дэ мік АН СССР, двой чы Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы.

1917 год — 100 га доў та му ў 
мяс тэч ку Круп кі Ба ры саў-

ска га па ве та Мін скай гу бер ні на ра дзіў ся 
Мі хась (Мі ха іл Іва на віч) Ка ла чын скі, бе-
ла рус кі па эт, за слу жа ны ра бот нік куль-
ту ры. У роз ныя га ды — ад каз ны сак-
ра тар, на мес нік стар шы ні Са ю за пісь-
мен ні каў Бе ла ру сі, га лоў ны рэ дак тар 
ча со пі са «Бе ла русь». Аў тар збор ні каў 
паэ зіі «Сон ца ў бла кі це», «На су страч 
жыц цю», «Грон ка ра бі ны», «Ля бе ра гоў 
за па вет ных», кні жак для дзя цей «Ляс-
ныя каз кі», «Мая ма за і ка» і ін шых.

1945 год — па ча ла ся Віс ла-Одэр ская стра тэ гіч ная 
на сту паль ная апе ра цыя са вец кіх войск, для 

пра вя дзен ня якой пры цяг ва лі ся 1-ы Бе ла рус кі (ка ман ду ю-
чы — Г.К. Жу каў і 1-ы Укра ін скі (І.С. Ко неў) фран ты. За вяр-
шы ла ся 3 лю та га 1945 го да. Ад на ча со ва вой скі 4-га (ка-
ман ду ю чы — ге не рал ар міі І.Я. Пят роў) і 2-га Укра ін скіх 
фран тоў (Р.Я. Ма лі ноў скі) і 1-га Чэ ха сла вац кага кор пу са 

па ча лі За ход не-Кар пац кую стра тэ гіч ную на сту паль ную 
апе ра цыю, якая за вер шыц ца 18 лю та га вы зва лен нем паў-
днё вых ра ё наў Поль шчы і знач най част кі тэ ры то рыі Чэ ха-
сла ва кіі.

1947 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (в. Жу ра-
вель ні кі На ва груд ска га ра ё на) Аляк сандр 

Мі ка ла е віч Ор да, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ме ха ні за цыі 
сель скай гас па дар кі, док тар тэх ніч ных на вук. Аў тар на ву-
ко вых прац па ме ха ні цы глеб і аг ра тэх ніч най пра ход нас ці 
ма шын. Рас пра ца ваў эко ла га-энер ге тыч ную кан цэп цыю 
ха да вых сіс тэм трак та роў і сель ска гас па дар чых ма шын, 
рэ ка мен да цыі па фар мі ра ван ні ма шын на-трак тар ных агрэ-
га таў з па ні жа ным уз дзе ян нем на гле бу.

1998 год — у Па ры жы быў пад пі са ны пра та кол аб 
за ба ро не кла ні ра ван ня ча ла ве ка. У пад пі сан-

ні пры ня лі ўдзел 19 кра ін. Гэ та — Да нія, Эс то нія, Фін лян дыя, 
Фран цыя, Грэ цыя, Іс лан дыя, Іта лія, Лат вія, Люк сем бург, 
Мал до ва, Нар ве гія, Пар ту га лія, Ру мы нія, Сан-Ма ры на, Сла-
ве нія, Іс па нія, Шве цыя, Ма ке до нія і Тур цыя.

Якуб КО ЛАС, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Ча сам са мае ма лень кае зна хо дзіц ца ў бліз кай 
і цес най су вя зі з са мым вя лі кім. Трэ ба толь кі ўмець 
знай сці мес ца іх сты ку».


